
МИКОЛАIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦLЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

нАкАз

Миколаiв N,/-/"iдuИ, 2/ Zй

Про забезпечення dосmупу ВIЛ-
iнфiкованuх do якiснuх меduчнtlх
послуz за мiсцем прпrcuвання у
2020 роцi

ВiДпОвiдно до пп. 3З, 35 пункту б Положення про управлiння охорони
ЗдОРОв'я Миколаiвськоi обласноi державноI адмiнiстрацii, затвердженого
розпорядженням облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018 року Nч280-р, з метою
забезпечення належноi органiзацii заходiв з протидii ВIЛ-iнфекцii7СНIДу та
мОнiторингу якостi надання пакету ВIЛ-послуг за мiсцем проживання пацiентiв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Графiк виiЪдiв фахiвцiв Комунального некомерцiйного
пiдприемства <<Миколаiвський обласний центр палiативноi допомоги та
iнтегрованих послуг> Миколаiвськоi обласноi ради (далi - КНП (МОЦПДIП)
мор) до закладiв охорони здоров'я областi (далi Графiк) з метою
монiторингу, верифiкацii статистичних даних та надання органiзацiйно-
методичноi роботи з питань дiагностики ^га лiкування пацiентiв з ВIЛ-
iнфекцiею/СНIЩом на2020 piK, що додаеться.

2. В.о. директора КНП (МОЦПДIП) МОР Стахановiй С.М.:
1) забезпечити виiзди фахiвцiв КНП (МОЦПЛIП) МОР до закладiв охорони
здоров'я областi вiдповiдно до графiка, що додаеться;
2) iНформУвати заклад охорони здоров'я щодо монiторингового вiзиту не
пiзнiше нiж за 10 днiв до вiзиту;
З) ЗДiйСнювати пiд час монiторингових вiзитiв проведення органiзацiйно-
МеТОДичноi та консультативноi роботи за напрямками: впровадження
анТиреТровiрусноi терапii, ко-iнфекцiя туберкульозЛIЛ-iнфекцiя, BipycHi
гепатитиЛIЛ-iнфекцiя, профiлактика передачi ВIЛ вiд MaTepi до дитини,
Послуги з тестування на ВIЛ, оцiнка якостi даних звiтiв щодо наданих ВIЛ-
послуг.

\



2. НачальникУ управлiння охорони здоров'я МиколаIвськоi MicbKoi Ради
Шамрай I.B., керiвникам закладiв охорони здоров'я областi:
1) створити умови для ефективноТ роботи фахiвцiв КНП (МОЦПДIП> МОР та
забезпечити надання вiдповiдноi облiково-звiтноi документацii.

Строк: пiд час здiйснення вiзиту

2) Забезпечити доступ фахiвцiв кабiнетiв <Щовiрa> до скайп-консультування з
вiдповiдальними особами КНП (МОtШДIП) МОР щосереди з 10:00 до 12:00.

Строк: протягом t'о*у

з. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
УПРаВЛiННя оХорони здоров'я облдержадмiнiстрацii начальника вiддiлу
НаДаННЯ ЛiКУвально-профiлактичноi допомоги населенню Черненко 0.I.

начальник Павло ГЕоРГIеВ
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План виiздiв фахiвцiв КНП (МОЦПДIП> МОР до закладiв охорони здоров'я

областi з MeToIo монiторинry, верифiкацii статистичних даних та цадання
органiзацiйrrо-методичноi роботи з питаIIь дiагностики та лiкування пацiентiв з

ВIЛ-iнфекцiсю/СНIЩом на 2020 piK*

* - Примiтка: в разi необхiдностi, термiни виiзду можуть були змiненi за попереднiм
погодженням з закладом охорони здоров'я.

Nь
Закладу охорони здоровОя Мiсяць

виi'здч
Примiтка

1 KLIll кМиколаiвська центральна районна лiкарня>
Сiчень2 КНП ММР кМиколаiвська MicbKa лiкарня J\Ъ5>

J КFIП ММР кМиколаiвська MicbKa лiкарня ЛЬ3>
4 кп ккнп Вознесенська багатопрофiльна лiкарня>

Лютий5 КЗ кЮжноукраiнська MicbKa лiкарня>
6 вознесенський
7 КНП кПервомайська центральна районна лiкарня>

Березень
8 КП "Первомайський МЦ ПМСД"
9 КНП кАрбузиIIська центрчlльна районна лiкарня>

KBiTeHbl0 КIJП "Кривоозерська цеIIтральна районна лiкарня"
11 КLIП <Врадiiвська центральна районна лiкарня>

Травень
12 КНП кКазанкiвська центральна районна лiкарня>
1з KI-Ill кНовобузька центр€rльна районна лiкарня>

Червень|4 КНП кБагатопрофiльна лiкарня Баrптанського
району>

15 KHlf кОчакiвська центрirльна районна лiкарня>
Липень

16 KHll "Ilовоодеська центральна районна лiкарня"
17 КНП кМиколаiЪський регiональrrий

фтизiопульмонологiчний медичний центр> МОР Серпень
18 Снiгурiвська L{РЛ
19 Веселинiвська I]РЛ

Вересень20 КНП кБерезнегуватська центраJIьна районна лiкарня>
21 КНП <Щоманiвська центральна районна лiкарня>

Жовтень22 КI-IП кСлаIIецька центральна районна ;r карня)
Zэ КНП <€ланецька центраJIьна районна л карня)

Листопад24 Березанська ЦРЛ
25 КНП ММР "MicbKa лiкарня швидкоi медичноi

допомоги" Грулень
25 КНП ММР <МиколаiЪська MicbKa лiкарня Jtlb1>


